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preek 20 maart 2022 

serie Alles komt goed?! 

thema Tot inkeer komen 

tekst Lucas 13:9a 
Misschien zal hij het komende jaar vrucht dragen … 

liturgie:  

votum en groet DNP Psalm 10:1,2,4 (Waarom, HEER, blijft U zo op afstand 

staan, verbergt U zich, terwijl U helpen kan?) 

Gods appèl in Micha 6:8 kinderlied: ELB 458 (Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat 

je doet) 

gebed = Reisgenoten: Sprekende God (Luister, kom en luister naar de 

woorden die de Vader tot ons spreekt) 

https://www.youtube.com/watch?v=POYIuJ0SMco 

lezen Lucas 13:1-9  

preek Opwekking 539 (Kom, nu is de tijd: aanbid Hem) 

(collecte)  

gebed Opwekking 174 (Juicht, want Jezus is Heer) 

zegen  

 

Ik zou best wel eens een praatje willen maken met Jezus. En jij? 

Als je bepaalde vragen hebt … Stel je voor dat je die vragen aan Jezus zou kunnen 

stellen terwijl Hij gewoon als mens bij je is. 

Als je graag wilt weten hoe Jezus aankijkt tegen iets waar jij mee worstelt… Geweldig 

dat je Hem naar zijn mening zou kunnen vragen en dat Hij dan direct antwoord geeft. 

Als je Hem te hulp roept bij gedoe in de familie … Mooi toch dat je Hem als 

scheidsrechter kunt laten optreden zodat de vrede in de familie wordt hersteld. 

Dat lijkt me heel bijzonder. 

Maar als ik lees hoe Hij omgaat met zijn tijdgenoten dan weet ik niet zeker of ik het nog 

wel zo fijn zou vinden om Hem gewoon tegen te komen. 

Lucas komt in hoofdstuk 12 van zijn evangelie met een aantal heftige voorbeelden. 

Een man komt bij Jezus en klaagt zijn nood want hij heeft met zijn broer ruzie over de 

erfenis. Nou: zo’n ruzie kan hoog oplopen. Familieleden vechten elkaar de tent uit 

terwijl een buitenstaander denkt: waar gaat dit over? Ik kan me voorstellen dat je, met 

Jezus in de buurt, Hem te hulp roept om de vrede in de familie te helpen herstellen. Dat 

is toch best wel veel waard. Maar … Jezus wil niet. Hij zegt dat bezit onbelangrijk is en 

dan komt Hij met een verhaal over een rijkaard die de schaapjes op het droge heeft maar 

dan ineens sterft zodat hij helemaal niet profiteert van zijn rijkdom maar met lege 

handen voor God staat (vers 13-21). 

Even later kondigt Jezus aan dat het oorlog gaat worden in de familie. Misschien denk je 

dat Jezus vrede brengt maar Jezus ontkent dat; het wordt oorlog. De één zal voor Jezus 

kiezen en de ander kiest tegen Hem; het zal zorgen voor verdeeldheid; de vrede is ver te 

zoeken. ‘Door Mij komt er vijandschap en ruzie’, zegt Jezus zelf (vers 51-53). 

En dan gaat Jezus ook nog zijn toehoorders ontmaskeren. Hij zegt dat ze zich voordoen 

als mensen die niks verkeerds doen. Hij noemt hen ‘huichelaars’; volgens Hem zijn ze 

schijnheilig. Hij waarschuwt dat ze het snel goed moeten maken met hun tegenstander 

omdat ze anders streng gestraft zullen worden (vers 54-59). 

Jezus mag dan vol liefde zijn; lievig is Hij bepaald niet! 

Mmm … Misschien wil ik Jezus toch maar liever een beetje van me af houden. Hoe is dat 

voor jou? 

https://www.youtube.com/watch?v=POYIuJ0SMco


ds. Frans Wisselink (NGK Doorn en GKv Driebergen) – blz. 2 

… 

En dan komt Lucas 13, dat gedeelte dat we zojuist gelezen hebt. Dat valt toch ook niet mee! 

Vers 1: Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem vertelden over de 

Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. 

Blijkbaar zijn de mensen die hier tegenover Jezus over beginnen, getriggerd door wat 

Jezus net gezegd had over strenge straf. Ze leggen aan Jezus een heftige situatie voor die 

bij velen bekend is. Het gaat om mensen uit Galilea (mensen die ver weg wonen, mensen 

die er een beetje bij bungelen in het Joodse volk, mensen die nog net geen heidenen zijn, 

ze zijn wel Joods maar ze zijn bepaald geen Joden om trots op te zijn want ze leven aan 

de rand van Gods volk). Deze Galileeërs zijn met offerdieren op pad gegaan. Ze hadden 

blijkbaar een heel goed plan: ze wilden aan God een offer brengen; misschien als een 

bewijs van hun dankbaarheid voor iets wat ze hadden ontvangen; of misschien omdat ze 

iets wilden afsmeken van God; of misschien ook omdat ze ergens berouw van hadden en 

nu om vergeving wilden vragen. Ze zijn met hun dieren op pad gegaan naar de tempel in 

Jeruzalem maar ergens onderweg werd de hele groep (mensen en dieren) gedood door 

soldaten van Pilatus. Een vreselijke bloedbad. Nou, als je op zo’n manier aan je eind 

komt als je een offer wilt brengen aan God, dan is duidelijk dat God dat offer niet wil en 

dan moet je dus wel heel zondig zijn! 

Hoe reageert Jezus? 

Vers 2 en 3: Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren 

dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat lot ondergaan hebben? Zeker niet, zeg Ik jullie, 

maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen.’ 

Jezus gaat niet zitten filosoferen over de vraag welke Galileeër de grootste zondaar is. 

Hij wil het niet hebben over anderen maar Hij richt zich direct tot de mensen met wie Hij 

in gesprek is. ‘Jullie moeten veranderen!’ zegt Hij. ‘Jullie moeten niet doorgaan met het 

leven dat je nu leidt, maar je moet echt een andere koers gaan volgen. Je moet niet langer 

afwachten of je wat aan Me hebt, maar je moet je nu gewonnen geven aan Mij. Als je dat 

niet doet wacht jullie hetzelfde lot als de Galileeërs’. Wat een dreiging gaat daar van uit! 

Jezus laat het daar niet bij. Hij herinnert zelf aan iets anders, een andere heftige gebeurtenis. 

Vers 4 en 5: ‘Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie 

dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg Ik 

jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’ 

Jezus herinnert aan een ongeluk dat zich in Jeruzalem heeft voorgedaan. De details zijn 

ons onbekend. Je moet waarschijnlijk denken aan een ongeluk dat zich voordeed toen 

aan de toren gewerkt werd (onderhoud of uitbreiding van de toren): dat onverwachts een 

heel stuk van de toren afbrak waardoor een heel aantal mensen verongelukte. Waarom 

kwamen die mensen om? Was dat een straf van God? Wilde God hen straffen omdat ze 

een grote zonde hadden gedaan? Wel nee! Opnieuw richt Jezus zich direct tot de mensen 

met wie Hij in gesprek is. ‘Jullie moeten veranderen!’ zegt Hij. ‘En als je dat niet doet 

wacht jullie hetzelfde lot als die mensen die stierven bij het ongeluk met de 

Siloamtoren’. Wat een dreiging gaat daar van uit! 

Jezus gaat nog verder. 

Vers 6 tot 9: Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn 

wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij 

zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, 

maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit.” Maar de 

wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen 

heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht 

dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 

Ik vind dit best wel heftig! Wat wil Jezus hiermee zeggen? 

… 
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Het is een gelijkenis: een verhaal uit het dagelijks leven. Bij een gelijkenis let je vooral op 

wat bijzonder is. Je laat het verhaal tot je doordringen en je onderzoekt of iets afwijkt van 

het normale. 

Het is niet raar dat iemand een vijgenboom in een wijngaard plant. Voorschrift in Israël 

is al sinds de dagen van Mozes dat je zo’n vijgenboom drie jaar met rust laat (Lev. 

19:23-24). Het vierde jaar dat zo’n boom er staat is het eerste jaar dat je vijgen mag 

plukken en die sta je dan af aan God. Het vijfde jaar van die boom is het tweede jaar dat 

je vijgen mag plukken en dan kun je zelf beginnen te genieten van de vijgen. Als er in 

het zesde jaar van de boom (het derde jaar dat je mag plukken) nog steeds geen vijgen te 

vinden zijn aan de boom, dan is het logisch dat je hem omhakt en wegdoet. Niemand 

kijkt daarvan op. 

Maar wat wel wonderlijk is in het verhaal van Jezus, dat is dat de tuinman een goed 

woordje doet voor de vijgenboom. Hij vraagt aan de eigenaar om geduld. Hij wil nog een 

keer heel goed zijn best doen: extra voedingsstoffen geven en zo. En als er daarna nog 

geen vijgen te vinden zijn aan de vijgenboom, dan snapt de tuinman dat de eigenaar zijn 

grond voor iets anders wil gebruiken en daarom de boom omhakt. 

Wat wil Jezus hiermee zeggen? 

Is het een laatste waarschuwing voor het Joodse volk? 

Zo wordt dit wel uitgelegd. Dan wordt gezegd: de wijngaard, dat is de wereld; en de 

vijgenboom, dat is het Joodse volk. Ze krijgen de kans om zich te bekeren maar ze 

grijpen die kans niet aan. In het jaar 70 krijgen ze hun straf. Dan is er een bloedige 

oorlog van de Romeinen waarbij ze een opstand van de Joden neerslaan, Jeruzalem 

verwoesten en ook de tempel in Jeruzalem veranderen in een ruïne. De vijgenboom is 

omgehakt. 

Volgens mij is dat geen goeie uitleg! 

Allereerst: als Jezus deze gelijkenis vertelt, is er groeiend verzet tegen Jezus; sommigen 

keren zich van Hem af; anderen nemen een afwachtende houding aan; als Pilatus hen een 

tijdje later laat kiezen tussen de vrijlating van Jezus en de vrijlating van een misdadiger, 

kiezen ze voor de misdadiger en vinden ze het oké dat Jezus aan het kruis komt. Maar op 

de eerste Pinksterdag nadat Jezus naar de hemel is gegaan, geven duizenden Joden zich 

gewonnen aan Jezus; ze hebben verdriet van hun verkeerde keuzes van vroeger; ze 

veranderen; ze willen Jezus volgen; ze willen aan mensen om hen heen laten zien en 

laten horen dat je bij Jezus moet zijn en dat dat echt geluk brengt in je leven. Daarna 

komt inderdaad de verwoesting van Jeruzalem. Maar dat is dus niet het enige. God heeft 

zijn volk niet afgeschreven! 

Daar komt iets bij: deze uitleg is lekker veilig voor jou en voor mij. Als je deze 

gelijkenis zo leest, doe je precies waar Jezus zijn tijdgenoten voor waarschuwde. Zij 

probeerden het appèl van Jezus van zich af te houden door het te hebben over anderen: 

over de Galileeërs die vermoord werden, over de mensen die verongelukten in 

Jeruzalem. Maar Jezus ging daar niet in mee. In tegendeel. Hij liet zien dat het niet over 

anderen gaat maar over jou. 

Is deze gelijkenis een laatste waarschuwing voor jou? 

Ik heb heel erg de neiging om nu toch weer aan anderen te denken en misschien heb jij 

dat ook wel. Dat je denkt aan mensen die niet naar de kerk komen en ook niet thuis mee 

luisteren; dat je denkt aan mensen die het zo druk hebben met alle dingen in hun leven 

dat ze geen tijd hebben voor Jezus; dat je denkt aan mensen die de Bijbel niet openen of 

dat hooguit doen om er kritiek op te leveren. Dat je denkt: hoe zal het met hen gaan? 

dankt God hen af? wil God niets meer van hen weten? ruimt Hij hen zonder pardon uit 

de weg? Maar het gaat niet over anderen! Dat maakt Jezus in dit gedeelte steeds opnieuw 

duidelijk. Het gaat niet over anderen! Het gaat over jou; het gaat over mij. 

Ik hoor in deze gelijkenis iets prachtigs over Jezus! 

Die tuinman, dat moet Jezus wel zijn. 
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Hij doet iets ongelooflijks! Zo’n vijgenboom die al jaren nutteloos staat te staan, ruimte 

inneemt, de grond uitput, niks oplevert … De tuinman gaat ermee aan de slag. Hij gaat 

de grond om de vijgenboom flink omwoelen; hij geeft voedingsstoffen aan de boom; hij 

geeft de boom de tijd. 

Dat is nou Jezus! Zo is Jezus! Wat hopeloos lijkt, schrijft Hij niet af maar daar gaat Hij 

mee aan de slag. Hij doet er alles aan om mensen tot bloei te brengen, om bij mensen 

vruchten te laten groeien: geloof, hoop, liefde. Tot het uiterste gaat Hij daarbij, uit liefde 

voor de mensen want Hij wil niet dat ze sterven maar dat ze leven. 

Hij pleit bij zijn Vader om geduld zodat jij en ik de tijd krijgen om ons gewonnen te geven 

aan God, om open te staan voor Gods Geest, om Jezus te volgen, om zijn liefde te 

weerspiegelen in de dagelijkse praktijk van ons leven. 

Wat een God is Hij! 

 

Amen! 


